
) ُقِل اللهُ 63ُكوَنن ِمَن الشاِكرِيَن (ُقْل َمن يـَُنجيُكم من ظُُلَماِت الْبـَر َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َتَضرعًا َوُخْفَيًة لِئْن أَنَجانَا ِمْن َهِذِه لَنَ ( 
َها َوِمن ُكل َكْرٍب ثُم أَنُتْم ُتْشرُِكوَن ( َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا من فـَْوِقُكْم َأْو ِمن َتْحِت ) ُقْل ُهَو الْ 64يـَُنجيُكم منـْ َقاِدُر َعَلى َأن يـَبـْ

  . )65بَْأَس بـَْعٍض انظُْر َكْيَف ُنَصرُف اآليَاِت َلَعلُهْم يـَْفَقُهوَن (م َأْرُجِلُكْم َأْو يـَْلِبَسُكْم ِشَيعاً َويُِذيَق بـَْعَضكُ 
  ] . 65 – 63[ األنعام :  

 ----------  
أي : قل يا حممد هلؤالء الكفرة من ينقذكم وخيلصكم يف أسفاركم من شدائد وأهوال ) ُقْل َمْن يـَُنجيُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَـر َواْلَبْحِر  ( 

  الرب والبحر ؟
  يقال : لليوم الشديد يوم مظلم.،  جماز عن خماوفهما وأهواهلما ر ) ظلمات الرب والبح(  قال الفخر :

  قال ابن املعىن : تدعون ربكم عالنية وسراً ، قائلني :) َتَضرعًا َوُخْفَيًة  َتْدُعونَهُ ( 
  أي : من هذه الضائقة . ) لَِئْن َأْنَجانَا ِمْن َهِذهِ ( 
  أي : بعدها .)  لََنُكوَنن ِمَن الشاِكرِينَ ( 

  ة الرخاء غريه .: وّخبهم اهللا يف دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معه يف حال قال القرطبي
  ولفظ اآلية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد يأيت اإلنسان بأمور :  قال الرازي :

  . أحدها : الدعاء
  . وثانيها : التضرع

  ) .َوُخْفَيةً (وثالثها : اإلخالص بالقلب ، وهو املراد من قوله : 
َها َوِمْن ُكل َكْرٍب (    اهللا وحده ينّجيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغّم .أي : ) ُقِل اللُه يـَُنجيُكْم ِمنـْ
  أي : بعد ذلك .)  ثُم َأنـُْتمْ ( 
  تقريع وتوبيخ ، أي : مث أنتم بعد معرفتكم ذا كله تدعون معه يف حال الرفاهية آهلة أخرى .)  ُتْشرُِكونَ  (

  .) مثُ أَنـُْتْم َمتْتـَُروَن  (؛ مثل قوله يف أّول السورة  وبيختقريع وت )أَنُتْم ُتْشرُِكوَن مثُ  ( قوله تعاىل  قال القرطبي :
هة ألن احلجة إذا قامت بعد املعرفة وجب اإلخالص ، وهم قد جعلوا بدًال منه وهو اإلشراك ؛ فحُسن أن يُقرعوا ويـَُوخبُوا على هذه اجل

  .وإن كانوا مشركني قبل النجاة. أ هـ 
  وقت الضراء ، مث وقت الرخاء يشرك ويرجع : وهكذا املشرك يرجع إىل اهللا وخيلص

ْنَساُن َكُفوراً  َوِإَذا َمسُكُم الضر ِيف الَْبْحِر َضل َمْن َتْدُعوَن ِإال ِإياُه فـََلما َجناُكْم ِإَىل اْلبـَر َأْعَرْضُتمْ كما قال تعاىل (    ) . وََكاَن اْإلِ
ْنَسانَ وقال تعاىل (    ... ) .ُضر َمسُه الضر َدَعانَا ِجلَْنِبِه أَْو قَاِعداً أَْو قَاِئماً فَـَلما َكَشْفَنا َعْنُه ُضرُه َمر َكَأْن َملْ َيْدُعَنا ِإَىل  َوِإَذا َمس اْإلِ
َن ِِْم ِبرِيٍح طَيَبٍة َوَفرُِحوا َِا َجاَءتْـَها رِيٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم (ُهَو الِذي يَُسيـرُُكْم ِيف اْلبـَر َواْلَبْحِر َحىت ِإَذا ُكْنُتْم ِيف اْلُفْلِك َوَجَريْ وقال تعاىل 

يَن لَِئْن َأْجنَْيتَـنَ  َه ُخمِْلِصَني َلُه الدِْم َدَعوُا اللِ ُهْم ُأِحيَطوا أَنـَمَكاٍن َوظَن اِكرِينَ اْلَمْوُج ِمْن ُكلِمَن الش ا َأْجنَاُهْم ِإَذا ُهْم فَـ . ا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَلم
 ُغوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْق   ) . يـَبـْ

َقن َولََنُكوَنن ِمَن الصاحلِِنيَ وقال تعاىل ( دَه لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضِلِه لََنصُهْم َمْن َعاَهَد الل ْوا َوُهْم فـََلما آتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا ِبِه َوتَـَول .  َوِمنـْ



  ) .ُمْعِرُضونَ 
  ويف هذا فضل التوحيد واإلخالص . ♦
الفلك دعوا اهللا  فإذا ركبوا يف( عداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها أما أف، وليائه أعدائه و أالتوحيد مفزع :  قال ابن القيم ♦

ولذلك فزع ، ن كربات الدنيا واآلخرة وشدائدها ما أولياؤه فينجيهم به مأو ) هم يشركون  إذاالرب  إىلخملصني له الدين فلما جناهم 
اآلخرة  الدنيا وما أعد هلم يف تباع الرسل فنجوا به مما عذب به املشركون يفأليه إوفزع ، ليه يونس فنجاه اهللا من تلك الظلمات إ

فما ، عباده  ال يقبل هذه سنة اهللا يف عند املعاينةميان اإل نأل، الغرق له مل ينفعه  وإدراكفرعون عند معاينة اهلالك  إليهوملا فزع ، 
ـــــدفعت ش فرج اهللا   إالما دعا ا مكروب  ودعوة ذي النون اليت، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد  ، دائد الدنيا مبثل التوحيدــــــ

ها وحصنها ليقة وملجؤ فهو مفزع اخل، التوحيد  إالوال ينجى منها ، الشرك  إالالكرب العظام  فال يلقى يف، كربه بالتوحيد 
  ا .   ( الفوائد ) .وغياثه

ــاء عند الشدة ، ألن اإلنسان ينقطع تعلقه باملخلوق ، فال يبقى يف قلبه إال اهللا .  ♦   سبب أن اهللا يستجيب الدعـــــــــــــ
  يا حممد .) ُقْل (  

َعَث َعَلْيُكْم َعَذاباً ِمْن فـَْوِقُكْم (    بالرجم كما فعل مبن قبلكم .) ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ
  ) . َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اْألَْرضَ باخلسف كما فعل بقارون ()  َأْو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلُكمْ ( 
  فرقاً متخالفني . أي : جيعلكم ملتبسني شيعاً ) َأْو يـَْلِبَسُكْم ِشَيعاً  (

  أي : يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل .) َويُِذيَق بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعٍض ( 
َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمْن فَـْوِقُكمْ ملا نزلت (خاري عن جابر قال (وقد روى الب : أعوذ ε) قال رسول اهللا ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ

  .(هذا أهون) ε) قال رسول اهللا أَْو يـَْلِبَسُكْم ِشَيعاً َويُِذيَق بـَْعَضُكْم بَْأسَ ) قال : أعوذ بوجهك (ْن َحتِْت أَْرُجِلُكمْ أَْو مِ بوجهك، قال (
( سألت ريب ثالثًا فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة ، سألت ريب أن ال يهلك أميت بالسنة  εوعن سعد . قال : قال رسول اهللا 

  أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها ، وسألته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها ) رواه مسلم .فأعطانيها ، وسألته 
( ... وإن ريب قال : يا حممد ! إين إذا قضيُت قضاء فإنه ال يرد ، وإين أعطيتك ألمتك : أن ال أهلكهم  εوقي صحيح مسلم قال 

ستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ، حىت يكون بعضهم بسنة عامة ، وأن ال أسّلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم ي
  يهلك بعضاً ويسيب بعضهم بعضاً ) رواه مسلم .

  وقد اختلف العلماء فيمن نزلت هذه اآلية :
الشرك ومن إا يف  وقيل :استعاذ عند نزوهلا ،  ε، ألن النيب  εإن الذين عناهم اهللا ذه اآلية هم املسلمون من ألمة حممد  فقيل : 

سلك طريقهم يف الشقاق والعناد ، قال الطربي : والصواب من القول عندي أن يقال : إن اهللا تعاىل توّعــــــد ذه اآلية أهل الشرك 
  من عبدة األوثان .

  . أي : انظر يا حممد كيف نبني ونوضع وننوع هلم اآليات)  اْنظُْر َكْيَف ُنَصرُف اْآلياتِ ( 
أي : لكي يفقهوا ذلك ويعتربوه ، فيذّكروا ويزدجروا عما هم عليه مقيمون مما يسخطه اهللا منهم ، من عبادة )  ْفَقُهونَ َلَعلُهْم يَـ  

  . εاألوثان واألصنام ، والتكذيب بكتاب اهللا ورسوله 



ة بالقصص وتارة بذكر تصريف الشيء : أي يؤتى به يف صور شىت ، يبني هلم ما حيتاجون إليه بذكر العرب والعظات تار :  التصريف ♦
  أحوال اآلخرة إىل غري ذلك .
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  . )67) لُكل نـََبٍإ مْستَـَقر َوَسْوَف تـَْعَلُموَن (66وََكذَب ِبِه قـَْوُمَك َوُهَو اْلَحق ُقل لْسُت َعَلْيُكم ِبوَِكيٍل (( 

  ] . 67 – 66[ األنعام : 
 ----------  

  . -وهم قريش  –القرآن قومك يا حممد  أي : وكذب ذا) وََكذَب ِبِه قـَْوُمَك ( 
  أي : بالقرآن ، وهو الصحيح ، وقيل : بالعذاب . ) وََكذَب ِبهِ قوله (  ♦
 ) أي : الذي ليس وراءه حق .)  َوُهَو اْلَحق  
  يا حممد هلم :) ُقْل  (

ِل احلَْق ِمْن َربُكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء َوقُ  أي : لست عليكم حبفيظ ، ولست مبوكل بكم ، كقوله ()  َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيلٍ ( 
  ) أي : إمنا علّي البالغ ، فمن اتبعين ، سعد يف الدنيا واآلخرة ، ومن خالفين فقد شقي يف الدنيا واآلخرة . فـَْلَيْكُفرْ 

، واية ينتهي إليه ، فيتبني حقه وصدقه ، من كذبه وباطله ،   أي : لكل خرب مستقر ، يعين : قرار يستقر عنده) ُكل نـََبٍأ ُمْستَـَقر ( لِ 
  .)  للِه ِلُكل َأَجٍل ِكَتابٌ ) وقال ( َولَتَـْعَلُمن نـََبَأُه بـَْعَد ِحنيٍ كما قال تعاىل (

ْعَلُمونَ (    مبالغة يف الوعيد والتهديد ، أي : وستعلمون ما حيكم بكم من العذاب .)  َوَسْوَف تـَ
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